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30/06/2011 - OR juni - de Montil Affligem. 
 
De directie vraagt een moment stilte voor het overlijden van Raymond de Keersmaeker bij Panels en Guy 
Heyninck bij P&M NE. 
 
De WNA merkt op dat er veel punten steeds niet worden beantwoordt en telkens naar de volgende 
vergadering worden verschoven. Het kan niet de bedoeling zijn deze op de lange baan te schuiven. 
De WGA antwoordt er alles aan te doen om informatie te verstrekken maar dat de capaciteit is er niet altijd. 
 
Investeringen Hoboken. 
De WNA vraagt naar het verdere verloop van de investeringen op de site. 
Volgens de WGA zal Fabricom een bijkomend onderzoek doen. Er is een team samengesteld en een 
advocaat om het dossier te verdedigen naar de stad Antwerpen. De beslissing zou eind dit jaar genomen 
worden. Het dossier zal midden juli worden verdedigd. 
 
St Elooi. 
De WNA vroeg om een verhoging van het bedrag van 25€ om iets te consumeren te krijgen. 
De directie wenst daar niet op in te gaan, omdat de deelname aan het feest het uitgangspunt moet zijn. 
De directie bevestigd dat 2 december 2011 de datum van St Elooi is. 
Zo hebben de operationele ruim de mogelijkheid zich correct en volgende afspraak te organiseren. 
 
Personeelsfeest Pairi Daisa. 
De directie bevestigd dat er 2 dagen worden voorzien. 10 & 11 september 2011. 
 
Simulatie fiscaliteit buitenland. 
De WNA vraagt naar de simulatie die zou overhandigd worden, waarin wordt bevestigd dat in het buitenland 
hetzelfde nettoloon gegarandeerd wordt als in het binnenland. Een overzicht zal overgemaakt worden aan 
de secretaris. 
 
Interims: Opfrissing en verduidelijking van de procedure  
De WNA merkt op dat in Houthalen nog steeds geen melding van interims gedaan wordt naar de syndicale 
delegatie. De directie bevestigd dat de procedure aan de hiërarchie zal worden overgemaakt en dat ze dit 
zullen opvolgen. 
 
Gratis aandelen: 
De WNA verwijst nogmaals naar het onduidelijk schrijven dat het personeel ontving. De meest gestelde 
vraag van de werknemers is hoe de aandelen kunnen uitbetaald worden. De directie zal een 
vereenvoudigde nota versturen aan het personeel. 
De WNA kreeg de melding dat er terug een toekenning werd gedaan voor 25 gratis aandelen voor het jaar 
2011. 
 
Vervanging HR Manager NE. 
De WNA vraagt naar de stand van zaken. De directie antwoordt dat ze niet om het even wie zullen 
aanwerven en de nodige sollicitatiegesprekken voeren. De WNA merkt op dat het niet de bedoeling kan zijn 
dat zoals in het verleden de HR Manager constant pendelt tussen de verschillende sites. De directie 
antwoordt dat Industrie Noord voor Sofie Vermeiren is met lokale HR Officers met in Genk nog een vacature. 
Infra is voor Stefanie Madou met een HR Officer in Desteldonk. Voor Fabricom Maintenance in Lillo komt 
een externe HR Manager. 
De WNA wijst ook dat er indien er verwittigingbrieven worden verstuurd, HR in de eerste plaats een 
onderzoek moet doen van de beide partijen. Nu hebben we de indruk dat zomaar zonder onderzoek wordt 
afgetekend indien een operationele zijn opmerkingen doorgeeft aan HR. Een verwittigingbrief is en blijft een 
ernstige sanctie. 
 
BOSIET opleiding. 
Een document bestaat en een interne nota en zal via de secretaris worden verstuurd. De H&S Manager van 
Industrie zal voor de veiligheid de opvolging doen. 
 
Compensaties bij prikacties van petrochemie bedrijven. 
De WNA vraagt begrip te hebben voor de personen die de verplaatsing naar de werf doen, en dan niet 
binnen kunnen of niet mogen werken of geen vergunningen krijgen, niet zomaar verlof te laten inschrijven. 
Op een bepaald chemisch bedrijf zijn al 5 dagen genomen en slinkt het verlof van de Fabricom werknemers. 
De directie zal dit nagaan en een opvolging voorzien. 
 
Organigram P&M NE. 
De WNA vraagt naar een nieuw afdelingsorganigram van P&M NE. De Divisie Manager bevestigd dat hijzelf 
het organigram aan het maken is, maar er nog telkens verschuivingen bijkomen. De opmerking kwam nadat 
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er personen zijn die zich uitgeven als verantwoordelijken terwijl dit niet het geval is. Pas als er een officiële 
nota komt is de leiding definitief, in andere gevallen niet. 
 
Verlofvooruitzichten. 
De WNA verduidelijkt het standpunt van indien de verlofaanvraag niet binnen de 3 dagen is ondertekent en 
teruggeven aan betrokken aanvrager voor verlof van minder dan 1 week, en 1 week op voorhand voor verlof 
van meer of 1 week, het automatisch is goedgekeurd. Nu zijn er operationele die weigeren het 
verlofdocument te ondertekenen en terug te sturen. De directie neemt nota. 
 
Jobstudenten. 
De WNA komt terug op het ongemak van vorig jaar. Terug wordt er geconstateerd dat er 2 dagen voor 
aanvang van het verlof pas studenten bevestiging krijgen of ze aan de slag kunnen of niet. Dit moet vroeger 
zijn omdat deze mensen anders elders ook niet meer aan het werk geraken. Dit is niet correct tegenover de 
jobstudent 
 
Tijdstip van loonsopslag. 
De WNA wenst uitsluitsel van wanneer er loonsverhoging kan gegeven worden. Nu zijn er operationele die 
verkondigen dat dit enkel in januari kan worden toegepast. De directie verwijst dat dit nu niet mogelijk is daar 
de loonnorm niet mag overschreden worden. De HR directeur bevestigd dat voor iedereen in januari en 
indien met een degelijke motivatie ook in een andere periodes van het jaar aanpassingen kunnen gebeuren. 
Dit is ongeacht het statuut. De bedrijfspolitiek is niet veranderd bij Fabricom. 
 
Bescherming van Fabricom werknemers. 
De WNA vraagt aandacht te schenken voor de toenemende agressie die er gebeurt bij het afsluiten van gas- 
en/of elektriciteits tellers en plaatsen van budgetmeters. Onze techniekers komen regelmatig in aanvaring 
met ontevreden klanten en worden in sommige gevallen gedreigd. De WNA vraagt dan ook een procedure 
uit te werken en eventueel een opleiding te voorzien dat in de eerste plaats onze eigen mensen zijn 
beschermd. De WNA vraagt de directie om Telenet en Eandis daarvan op de hoogte te brengen. De directie 
bevestigd dat bij spanning of agressie de Fabricom klant moet worden verwittigd. Deze moet er een gepaste 
oplossing aan geven. In de eerste plaats moeten onze mensen beschermd worden. Zelf inschatting en bij 
vermoeden van spanning of agressie de plaats verlaten en de verantwoordelijke op de hoogte brengen. 
 
Contassur arbeiders. 
Na het verlof zal het overzicht worden verstuurd. 
 
Investeringen Ford Genk. 
De WNA vraagt naar de stand van zaken. Volgens de directie zouden de ongemakken tussen Ford en 
Fabricom de komende weken worden weggewerkt. Nieuwe investeringen staan in de wachtrij. 
 
Mutatie IO en BO. 
De WNA vraagt of er onderlinge communicatie is voor mensen die willen gemuteerd worden van IO naar BO. 
Volgens de Divisie Managers kan dit geen probleem vormen. 
 


